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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 
Directivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho e a Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no âmbito da revisão das directivas relativas aos dispositivos 
médicos
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0681)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0006/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) Devido à actual situação de 
insegurança jurídica, é necessário 
esclarecer a delimitação existente entre a 
Directiva 93/42/CEE e a Directiva 
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho 
de 1976, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos produtos cosméticos1, 
havendo, para o efeito, que conferir 

  
1 JO C .. de .., p. ....
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particular atenção à finalidade primordial 
a que se destina o produto.
1 JO L 262 de 27.9.1976 p.169 (Edição Especial 
Portuguesa: Capítulo 15, Fascículo 1, p. 206). 
Alterada pela última vez pela Directiva 
2005/80/CE da Comissão (JO L 303 de 
22.11.2005, p.32).

Justificação

No Reino Unido e na Alemanha existem interpretações divergentes do nº 5, alínea d), do 
artigo 1º da Directiva 93/42/CEE no que respeita à delimitação entre esta última e a 
Directiva 76/768/CEE, relativa aos produtos cosméticos. No intuito de garantir a 
uniformidade na aplicação do direito europeu, torna-se necessário proceder a um
esclarecimento. Conferir particular atenção à finalidade inicial atribuída pelo fabricante 
encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu relativa a 
produtos que se prestem a ambiguidades quanto à legislação que lhes é aplicável.

Alteração 2
CONSIDERANDO 6 TER (novo)

(6 ter) Nem sempre é inequívoca a 
delimitação entre a Directiva 93/42/CEE e 
outras directivas, como, por exemplo, a 
Directiva 2001/83/CE. Por conseguinte, 
torna-se necessário estabelecer uma lista 
indicativa que permita a todos os 
participantes verificarem com maior 
facilidade qual a directiva que se aplica a 
um determinado produto.

Justificação

Existem vários produtos que se inscrevem na zona obscura existente entre a Directiva 
93/42/CEE e outras directivas. No intuito de as entidades oficiais e os fabricantes poderem 
determinar com maior facilidade se a um dado produto se aplica a definição de dispositivo
médico, a Directiva terá de conter vários exemplos que permitam detectar se um produto se 
encontra à partida destinado ou não a ser abrangido pelo âmbito da Directiva 93/42/CEE. 
Cumpre, contudo, assinalar que os exemplos em causa não devem substituir-se às decisões 
individuais. 

Alteração 3
CONSIDERANDO 9

(9) Com o objectivo de mostrar claramente 
o cumprimento por parte dos fabricantes de 

(9) Com o objectivo de mostrar claramente 
o cumprimento por parte dos fabricantes de 
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dispositivos feitos por medida, deveria 
introduzir-se um requisito explícito de um 
sistema de vigilância pós-comercialização 
a comunicar às autoridades, tal como já 
acontece com outros dispositivos, e, para 
melhorar as informações prestadas aos 
doentes, deveria introduzir-se o requisito 
de entregar ao doente a “declaração” 
prevista no anexo VIII da Directiva 
93/42/CEE e também de que a declaração 
deve incluir o nome do fabricante.

dispositivos feitos por medida, deveria 
introduzir-se um requisito explícito de um 
sistema de vigilância pós-comercialização 
a comunicar às autoridades, tal como já 
acontece com outros dispositivos, e, para 
melhorar as informações prestadas aos 
doentes, deveria introduzir-se o requisito 
de o doente poder consultar em qualquer 
altura junto do último fornecedor a 
“declaração” prevista no anexo VIII da 
Directiva 93/42/CEE e de lhe ser 
facultada, se necessário, cópia da mesma. 

Justificação

Normalmente, os doentes interessam-se menos pelos fabricantes. Sendo assim, afigura-se 
relativamente oneroso dar a cada pessoa uma declaração para levar para casa. É, aliás,
conveniente que seja o médico a conservar os dados.

Alteração 4
CONSIDERANDO 13

(13) A fim de assegurar um funcionamento 
adequado e eficaz da Directiva 93/42/CEE 
no que se refere ao aconselhamento sobre 
questões regulamentares em matéria de 
classificação que surjam a nível nacional, 
em especial a questão de saber se um 
determinado produto é ou não abrangido 
pela definição de dispositivo médico, é 
conveniente, para efeitos da vigilância dos 
mercados nacionais assim como da 
segurança e saúde humanas, estabelecer 
um procedimento para a tomada de 
decisões sobre se um determinado produto 
é abrangido pela definição de dispositivo 
médico.

(13) A fim de assegurar um funcionamento 
adequado e eficaz da Directiva 93/42/CEE 
no que se refere ao aconselhamento sobre 
questões regulamentares em matéria de 
classificação que surjam a nível nacional, 
em especial a questão de saber se um 
determinado produto é ou não abrangido 
pela definição de dispositivo médico, é 
conveniente, para efeitos da vigilância dos 
mercados nacionais assim como da 
segurança e saúde humanas, estabelecer 
um procedimento para a tomada de 
decisões sobre se um determinado produto 
é abrangido pela definição de dispositivo 
médico. Em prol da segurança jurídica, as 
decisões desta natureza deveriam incidir 
somente em produtos individuais e não 
em categorias genéricas de produtos, e ter 
por destinatários os Estados-Membros e 
os fabricantes. Um dos factores 
fundamentais para a definição de 
dispositivo médico é a finalidade atribuída 
pelo fabricante. Sendo assim, cumpre 
associar plenamente o fabricante, no 
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âmbito do direito de audição que lhe 
assiste, antes de ser tomada uma decisão 
sobre a definição de um produto.

Justificação

Muitas categorias de produtos abarcam uma gama genérica de produtos que nem sempre 
possuem as mesmas características identificativas ou aos quais nem sempre é atribuída a 
mesma finalidade. Deste modo, todas as decisões deverão estar correlacionadas com os 
produtos individualmente considerados. Por outro lado, a finalidade atribuída pelo 
fabricante constitui um elemento integral da definição de dispositivo médico, razão pela qual 
os fabricantes terão de desempenhar um importante papel no processo decisório.

Alteração 5
CONSIDERANDO 15

(15) A fim de reforçar a saúde e a 
segurança públicas, convém prever uma 
aplicação mais consistente das disposições 
relativas às medidas em matéria de 
protecção da saúde.

(15) A fim de reforçar a saúde e a 
segurança públicas, convém prever uma 
aplicação mais consistente das disposições 
relativas às medidas em matéria de 
protecção da saúde. Cumpre, em 
particular, garantir que, no momento em 
que sejam aplicados, os dispositivos 
médicos não ponham em perigo a 
segurança ou a saúde dos doentes. No que 
respeita à frequência da respectiva 
utilização, deverá vigorar a nível europeu 
uma declaração uniforme relativa aos 
produtos. Por seu turno, as disposições 
em matéria de reprocessamento deverão, 
em princípio, continuar a ser 
determinadas a nível nacional. 

Justificação

Há que garantir que nenhum dispositivo médico seja declarado simultaneamente para uma 
única utilização num Estado-Membro e para múltiplas utilizações num outro. Por outro lado, 
em caso de reprocessamento, deverão vigorar normas uniformes em matéria de higiene.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), proémio (Directiva 90/385/CEE)

(a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
suporte lógico, material ou outro artigo, 

(a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou outro artigo, utilizado 
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utilizado isoladamente ou combinado com 
quaisquer acessórios, incluindo o suporte 
lógico necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado para fins médicos em seres 
humanos para efeitos de:

isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico ao 
qual o respectivo fabricante tenha 
atribuído a finalidade de ser utilizado
especificamente para fins de diagnóstico e 
que seja necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado em seres humanos para efeitos 
de:

Justificação

No presente artigo, deveria somente ser incluído o "software" destinado ao estabelecimento 
de diagnósticos e não todo o "software", enquanto tal. O aditamento da expressão "para fins 
médicos" pode levar à exclusão de determinados produtos do âmbito da Directiva. Tal 
circunstância geraria uma situação de incerteza junto dos utentes, sendo passível de induzir à 
aplicação a doentes de produtos sem controlo. 

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 1, ALÍNEA D)

Artigo 1, nº 4B (Directiva 90/385/CEE)

4B. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho (**) 
[relativo às terapias avançadas e que altera 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004]], e que 
possa ter efeitos sobre o corpo humano 
através de uma acção acessória à do 
dispositivo, esse dispositivo deve ser 
avaliado e autorizado nos termos da 
presente directiva.

4B. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho (**) 
[relativo às terapias avançadas e que altera 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004]], cuja 
parte de células ou tecidos contenha 
unicamente tecidos ou células não viáveis,
e que possa ter efeitos sobre o corpo 
humano através de uma acção acessória à 
do dispositivo, esse dispositivo deve ser 
avaliado e autorizado nos termos da 
presente directiva.

Justificação

É necessário clarificar a definição dos produtos compósitos que são abrangidos pelas 
Directivas 93/42/CEE e 90/385/CEE, a fim de a tornar compatível com a abordagem 
efectuada no relatório Mikolasik, consagrado aos dispositivos médicos para a terapia 
avançada. Só poderão ser considerados dispositivos medicinais, e ser avaliados em 
conformidade, os produtos que contenham tecidos e células não viáveis com uma acção 
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acessória à do dispositivo sobre o corpo humano. Todos os outros produtos compósitos 
deverão ser classificados como sendo para terapia avançada.

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 4, nº 2, travessão 2 (Directiva 90/385/CEE)

1 bis. O nº 2, segundo travessão, do artigo 
4º passa a ter a seguinte redacção:
"- os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e postos em 
serviço, desde que obedeçam às condições 
previstas no anexo 6 e sejam 
acompanhados da declaração referida 
neste anexo, de que pode ser facultada 
cópia, a seu pedido, a um doente 
claramente identificado. Em princípio, a 
declaração será conservada pelo médico 
assistente e terá de poder ser consultada 
em qualquer momento. O fabricante será 
claramente identificado na declaração.

Justificação

Por razões que se prendem com a protecção de dados, terá de ser possível preservar a 
identidade do doente através de um sistema de codificação.

Normalmente, os doentes interessam-se menos pelos fabricantes. Sendo assim, afigura-se 
relativamente oneroso dar a cada pessoa uma declaração para levar para casa. É, aliás,
conveniente que seja o médico a conservar os dados. Na declaração, o fabricante terá de ser 
claramente identificado. Poderão existir casos em que o nome não é suficiente.

Alteração 9
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 10 A, nº 2, parágrafo 2 (Directiva 90/385/CEE)

No que se refere aos dispositivos 
mencionados no n.º 1, o mandatário deve 
notificar as autoridades competentes do 
Estado-Membro em que tenha a sua sede 
social do endereço da respectiva sede 
social, bem como da categoria dos 
dispositivos em questão.

No que se refere aos dispositivos 
mencionados no n.º 1, o mandatário deve 
notificar as autoridades competentes do 
Estado-Membro em que tenha a sua sede 
social do endereço da respectiva sede 
social, bem como da categoria dos 
dispositivos em questão. É suficiente a 
comunicação por via electrónica. O
mandatário tem ainda de se encontrar à 
disposição para quaisquer informações 
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complementares.

Justificação

As funções do mandatário deverão ser definidas de forma tão inequívoca quanto possível.  

Alteração 10
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), proémio (Directiva 93/42/CEE)

a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
suporte lógico, material ou outro artigo, 
utilizado isoladamente ou combinado com 
quaisquer acessórios, incluindo o suporte 
lógico necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado para fins médicos em seres 
humanos para efeitos de:

a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento,  
material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico ao 
qual o respectivo fabricante tenha 
atribuído a finalidade de ser utilizado 
especificamente para fins de diagnóstico e 
que seja necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado em seres humanos para efeitos 
de:

Justificação

No presente artigo, deveria somente ser incluído o "software" destinado ao estabelecimento 
de diagnósticos e não todo o "software", enquanto tal. O aditamento da expressão "para fins 
médicos" pode levar à exclusão de determinados produtos do âmbito da Directiva. Tal 
circunstância geraria uma situação de incerteza junto dos utentes, sendo passível de induzir à 
aplicação a doentes de produtos sem controlo.

Alteração 11
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I BIS) (nova)

Artigo 1, nº 2, alínea a) (Directiva 93/42/CEE)

i bis) É aditado o seguinte período ao 
final da alínea a):
"Na acepção da presente Directiva, todas 
as lentes de contacto são consideradas 
dispositivos médicos".

Justificação

Haveria que consignar de forma clara que as lentes de contacto devem ser tratadas como 
dispositivos médicos.
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Alteração 12
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA E)

Artigo 1, nº 4B (Directiva 93/42/CEE)

4B. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho (**) 
[relativo às terapias avançadas e que altera 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004]], e que 
possa ter efeitos sobre o corpo humano 
através de uma acção acessória à do 
dispositivo, esse dispositivo deve ser 
avaliado e autorizado nos termos da 
presente directiva.

4B. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho (**) 
[relativo às terapias avançadas e que altera 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004]], cuja 
parte de células ou tecidos contenha 
unicamente tecidos ou células não viáveis,
e que possa ter efeitos sobre o corpo 
humano através de uma acção acessória à 
do dispositivo, esse dispositivo deve ser 
avaliado e autorizado nos termos da 
presente directiva.

Justificação

É necessário clarificar a definição dos produtos compósitos que são abrangidos pelas 
Directivas 93/42/CEE e 90/385/CEE, a fim de a tornar compatível com a abordagem 
efectuada no relatório Mikolasik, consagrado aos dispositivos médicos para a terapia 
avançada. Só poderão ser considerados dispositivos medicinais, e ser avaliados em 
conformidade, os produtos que contenham tecidos e células não viáveis com uma acção 
acessória à do dispositivo sobre o corpo humano. Todos os outros produtos compósitos 
deverão ser classificados como sendo para terapia avançada.

Alteração 13
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA F), SUBALÍNEA I BIS) (nova)

Artigo 1, nº 5, alínea d) (Directiva 93/42/CEE)

i bis. A alínea d) passa ter a seguinte 
redacção:
"d) Aos produtos cosméticos abrangidos 
pela Directiva 76/768/CEE.  
A finalidade a que o fabricante destinou 
um determinado produto constitui um 
critério importante para decidir se esse 
produto é abrangido pela referida 
directiva ou pela presente directiva".
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Justificação

No Reino Unido e na Alemanha existem interpretações divergentes do nº 5, alínea d), do 
artigo 1º da Directiva 93/42/CEE no que respeita à delimitação entre esta última e a 
Directiva 76/768/CEE, relativa aos produtos cosméticos. No intuito de garantir a 
uniformidade na aplicação do direito europeu, torna-se necessário proceder a um
esclarecimento. Conferir particular atenção à finalidade inicial atribuída pelo fabricante 
encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu relativa a 
produtos que se prestem a ambiguidades quanto à legislação que lhes é aplicável.

Alteração 14
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA G)
Artigo 1, nº 6 (Directiva 93/42/CEE)

g) É suprimido o n.º 6; g) O n.º 6 passa a ter a seguinte redacção:

"6. A presente directiva não é aplicável 
aos equipamentos de protecção individual 
regidos pela Directiva 89/686/CEE. Para 
decidir se um determinado produto se 
rege pela referida directiva ou pela 
presente directiva, deve tomar-se 
nomeadamente em conta a principal 
finalidade desse produto e o mecanismo 
de acção relevante".

Justificação

Quando um produto é abrangido pela definição de "dispositivo médico" e se enquadra 
potencialmente no âmbito de outras directivas (por exemplo, produtos farmacêuticos, 
cosméticos, equipamentos de protecção pessoal, aparelhos), a determinação da directiva que 
deverá ser aplicada radicará na avaliação da finalidade primordialmente atribuída ao 
produto e do respectivo mecanismo de acção relevante, de forma a facultar segurança 
jurídica/clareza ao fabricante e a outros interessados. 

Alteração 15
ARTIGO 2, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

1 bis. No artigo 2º, é aditado o seguinte 
parágrafo: 
"Os Estados-Membros tomarão ainda 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que a venda de dispositivos
médicos através da Internet, por correio 
ou outras vias alternativas de distribuição 
não porá em perigo a saúde e a segurança 
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dos consumidores e de que serão 
respeitadas todas as disposições 
consignadas na presente directiva".  

Justificação

Há que vigiar com particular atenção a venda de dispositivos médicos pela Internet. Cumpre 
obstar a que a saúde dos consumidores seja ameaçada por esta e outras vias alternativas de 
comercialização. 

Alteração 16
ARTIGO 2, PONTO 2

Artigo 4, nº 2, travessão 2 (Directiva 93/42/CEE)

- os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em 
serviço, caso preencham as condições 
previstas no artigo 11.º em conjugação com 
o anexo VIII, devendo os dispositivos das 
classes IIa, IIb e III ser acompanhados da 
declaração referida nesse anexo, que será 
facultada ao doente em questão.

- os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em 
serviço, caso preencham as condições 
previstas no artigo 11.º em conjugação com 
o anexo VIII, devendo os dispositivos das 
classes IIa, IIb e III ser acompanhados da 
declaração referida nesse anexo, de que 
será facultada cópia, a seu pedido, ao 
doente claramente identificado. Em 
princípio, a declaração será conservada
pelo último fornecedor, podendo ser 
consultada em qualquer altura. O 
fabricante será claramente identificado 
na declaração.

Justificação

Por razões que se prendem com a protecção de dados, terá de ser possível preservar a 
identidade do doente através de um sistema de codificação.

Normalmente, os doentes interessam-se menos pelos fabricantes. Sendo assim, afigura-se 
relativamente oneroso dar a cada pessoa uma declaração para levar para casa. É, aliás,
conveniente que seja o médico a conservar os dados. Na declaração, o fabricante terá de ser 
claramente identificado. Poderão existir casos em que o nome não é suficiente.

Alteração 17
ARTIGO 2, PONTO 4, ALÍNEA B)

Artigo 11, nº 14 (Directiva 93/42/CEE)

b) A Comissão pode, em conformidade 
com o procedimento referido no n.° 2 do 
artigo 7.°, adoptar medidas que autorizem 

Suprimido
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que as instruções de utilização sejam 
fornecidas por outros meios.

Justificação

Deveria haver a possibilidade de facultar informação sobre o uso correcto e seguro de 
dispositivos médicos por profissionais através de meios modernos de comunicação (por 
exemplo, por intermédio da rotulagem electrónica). Sendo assim, o novo nº 14 deveria ser 
suprimido, havendo que alterar em consequência o ponto 13.1 do anexo I.  

Alteração 18
ARTIGO 2, PONTO 6

Artigo 13, nº 1, alínea d) (Directiva 93/42/CEE)

«ou
d) A aplicação das regras de classificação 
constantes do anexo IX requer uma 
decisão sobre se um determinado produto é 
abrangido por uma das definições do n.º 2, 
alíneas a) a e), do artigo 1.º;».

«ou
d) É necessária uma decisão sobre se um 
determinado produto é abrangido por uma 
das definições do n.º 2, alíneas a) a e), do 
artigo 1.º;».

Justificação

As decisões têm de estar correlacionadas com cada um dos produtos, porquanto é frequente 
que as categorias de produtos assumam carácter genérico e que, no interior destas últimas, 
nem sempre os produtos, individualmente considerados, tenham as mesmas características de 
identificação ou a mesma finalidade.

Alteração 19
ARTIGO 2, PONTO 6 BIS (novo)

Artigo 13, nº 1  (Directiva 93/42/CEE)

6 bis. No artigo 13º, é aditado o seguinte 
período ao final do nº 1:
"O Comité referido no artigo 7º será 
instituído até 31.12.2009".

Justificação

É necessário estabelecer um limite ("sunset clause") para a instituição do Comité em 
referência.

Alteração 20
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ARTIGO 2, PONTO 6 TER (novo)
Artigo 13, nº 1  bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

6 ter. É aditado um nº 1 bis ao artigo 13º 
com a seguinte redacção:
"1 bis. As medidas referidas no nº 1 
resultarão de uma consulta ao fabricante 
do produto em causa e destinam-se quer 
aos Estados-Membros, quer aos 
fabricantes. Em decisões desta natureza, a 
Comissão tomará em consideração todos 
os pontos de vista jurídicos (incluindo as 
decisões de órgãos jurisdicionais 
nacionais), a segurança e a eficiência, a 
avaliação científica, a utilidade médica e 
a utilização que tenha sido feita do 
produto até então. Se se afigurar 
judicioso, recorrerá ao parecer de peritos 
científicos independentes.

Justificação

Nos termos do nº 2, alínea a), do artigo 1º da Directiva 93/42/CEE, a intenção do fabricante 
constitui parte integrante da definição de um dispositivo médico. Sendo assim, é importante o 
envolvimento do fabricante antes de a decisão ser adoptada. Cabe ao Tribunal de Justiça 
Europeu, em última instância, decidir se um produto é abrangido pela Directiva 93/42/CEE. 
Por conseguinte, os fabricantes deveriam contar com a possibilidade de submeterem um caso 
desta natureza à apreciação do Tribunal de Justiça Europeu. De outro modo, teriam de
recorrer ao TJCE ao abrigo do artigo 234º do Tratado UE, no quadro de um processo que se 
arrastaria ao longo de vários anos.

Alteração 21
ARTIGO 2, PONTO 6 QUATER (novo)

Artigo 13, nº 1  ter (novo) (Directiva 93/42/CEE)

6 quater. No artigo 13º, é aditado um nº 1 
ter com a seguinte redacção:
"1 ter. Se a Comissão receber um 
requerimento fundamentado de um 
Estado-Membro, ao abrigo do nº 1, alínea 
d), relativo a um determinado produto ou 
a uma categoria de produtos, caber-lhe-á 
proceder a uma análise de mercado com a 
finalidade de verificar se existem produtos 
similares no mercado interno. Será 
adoptada uma decisão nesta base sobre a 
classificação dos produtos em causa, 
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segundo o procedimento referido no nº 1.

Justificação

Nos termos do nº 2, alínea a), do artigo 1º da Directiva 93/42/CEE, a intenção do fabricante 
constitui parte integrante da definição de um dispositivo médico. Sendo assim, é importante o 
envolvimento do fabricante antes de a decisão ser adoptada. Cabe ao Tribunal de Justiça 
Europeu, em última instância, decidir se um produto é abrangido pela Directiva 93/42/CEE. 
Por conseguinte, os fabricantes deveriam contar com a possibilidade de submeterem um caso 
desta natureza à apreciação do Tribunal de Justiça Europeu. De outro modo, teriam de
recorrer ao TJCE ao abrigo do artigo 234º do Tratado UE, no quadro de um processo que se 
arrastaria ao longo de vários anos.

Alteração 22
ARTIGO 2, PONTO 6 QUINQUIES (novo)

Artigo 13, nº 1 quater (novo) (Directiva 93/42/CEE)

6 quinquies. No artigo 13º, é aditado um 
nº 1 quater com a seguinte redacção:
"1 quater. Os Estados-Membros 
regulamentarão a venda e a distribuição 
de todas as lentes de contacto com base 
numa receita válida em qualquer ponto de 
venda, de modo a proteger a saúde dos 
consumidores na Europa, mantendo 
simultaneamente a liberdade de escolha 
quanto aos pontos de venda ou revenda 
autorizados".

Justificação

Tendo em conta a utilização generalizada de lentes de contacto e os riscos inerentes à 
respectiva venda e distribuição sem receita, o presente artigo aplicar-se-á especificamente a 
todos os tipos de lentes de contacto. Dever-se-á proteger o consumidor com um controlo 
geral da qualidade das lentes.

Alteração 23
ARTIGO 2, PONTO 8

Artigo 14 A (Directiva 93/42/CEE)

(8) O artigo 14.ºA é alterado do seguinte 
modo:

(8) É suprimido o artigo 14.º A.

a) O segundo parágrafo do n.º 1 é 
alterado da seguinte forma:
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i) a alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:
a) Dados relacionados com o registo dos 
fabricantes, dos mandatários e dos 
dispositivos de acordo com o artigo 14.º;»,
ii) é aditada uma nova alínea d), com a 
seguinte redacção:
«d) Dados relacionados com as 
investigações clínicas referidas no artigo 
15.º;»;
b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3. A Comissão deve adoptar, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 7.º, as medidas 
para a aplicação dos n.os 1 e 2, em 
especial o âmbito dos dados relacionados 
com as investigações clínicas a exigir.».

Justificação

Volvidos mais de treze anos após ter sido concebido, o banco de dados ainda não está a 
funcionar! Por esta razão, bastantes Estados-Membros criaram, entretanto, os seus próprios
sistemas de bancos de dados. O sistema europeu de vigilância funciona exemplarmente. Não 
obstante existir um registo de fabricantes e/ou de mandatários no banco de dados 
EUDAMED, alguns Estados-Membros insistem em manter um registo à parte, o que é 
claramente contrário ao sentido do banco de dados e gera mais burocracia. 

Alteração 24
ANEXO I, PONTO 1, ALÍNEA A) 

Anexo I, ponto 9, travessão 7 (Directiva 93/42/CEE)

No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que 
sejam eles próprios um suporte lógico 
médico, este deve ser validado de acordo 
com o estado da técnica, tendo em 
consideração os princípios do ciclo de vida 
do desenvolvimento, da gestão dos riscos, 
da validação e da verificação.

No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, há que ter
em consideração os princípios do ciclo de 
vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação no 
domínio dos suportes lógicos.

Justificação

Deverá ser substituída a expressão "validado", no intuito de obstar a compilações supérfluas
de dados.

Alteração 25
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ANEXO I, PONTO 5 BIS (novo) 
Anexo 6, ponto 2.1 (Directiva 90/385/CEE)

5 bis. No anexo 6, o primeiro travessão do 
ponto 2.1 passa a ter a seguinte redacção:
"- os dados que permitem identificar o 
dispositivo em questão, bem como o 
preço".

Justificação

A indicação do preço aumenta a transparência na cadeia de abastecimento.

Alteração 26
ANEXO I, PONTO 5 TER (novo) 

Anexo 6, ponto 2.1 (Directiva 90/385/CEE)

(5 ter) No anexo 6, o quarto travessão do 
ponto 2.1 passa a ter a seguinte redacção:
"- as características específicas do 
produto, tal como decorrem da receita por 
escrito em questão".

Justificação

No artigo 1º, alínea d, consigna-se que a receita acima referida (para dispositivos feitos por 
medida) pode ser prescrita por qualquer pessoa que, pela sua qualificação profissional, 
esteja habilitada a fazê-lo. Contrariamente a este preceito, no ponto 2.1, quarto travessão, do 
anexo em apreço é feita exclusivamente referência a uma receita médica. Há que suprir esta 
contradição.

Alteração 27
ANEXO I, PONTO 5 QUATER (novo)

Anexo 6, ponto 3 bis (novo) (Directiva 90/385/CEE)

5 quater. É aditado o seguinte ponto no 
Anexo 6:
"3 bis. As indicações constantes das 
declarações, na acepção do presente 
anexo, serão conservadas durante um 
período mínimo de cinco anos a contar do 
fabrico".
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Justificação

Não se conhece qualquer caso em que tenha sido exigida a conservação de dados por mais de 
cinco anos. Por esta razão, afigura-se inadequada a formulação até agora em vigor, que cria 
encargos adicionais para os fabricantes de dispositivos com finalidades específicas.

Alteração 28
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA A)

Anexo I, ponto 1 (Directiva 93/42/CEE)

1. Os dispositivos devem ser concebidos e 
fabricados por forma a que a sua utilização 
não comprometa o estado clínico nem a 
segurança dos doentes, nem, ainda, a 
segurança e a saúde dos utilizadores ou, 
eventualmente, de terceiros, quando forem 
utilizados nas condições e para os fins 
previstos e, se for caso disso, em virtude 
dos conhecimentos técnicos, da 
experiência, das habilitações ou da 
formação dos utilizadores, ficando 
entendido que os eventuais riscos 
associados à utilização a que se destinam 
constituem riscos aceitáveis quando 
comparados com o benefício 
proporcionado aos doentes e são 
compatíveis com um elevado grau de 
protecção da saúde e da segurança. Isto 
inclui a redução, na medida do possível, 
dos riscos associados aos erros do 
utilizador devido às características 
ergonómicas do dispositivo ou ao ambiente 
de utilização a que se destina.

1. Os dispositivos devem ser concebidos e 
fabricados por forma a que a sua utilização 
não comprometa o estado clínico nem a 
segurança dos doentes, nem, ainda, a 
segurança e a saúde dos utilizadores ou, 
eventualmente, de terceiros, quando forem 
utilizados nas condições e para os fins 
previstos, tendo sobretudo em 
consideração se se destinam ou não a 
utilização profissional, ficando entendido 
que os eventuais riscos associados à 
utilização a que se destinam constituem 
riscos aceitáveis quando comparados com 
o benefício proporcionado aos doentes e 
são compatíveis com um elevado grau de 
protecção da saúde e da segurança. O 
fabricante avaliará e reduzirá os riscos 
potenciais associados aos erros do 
utilizador que possam estar associados às 
características ergonómicas do dispositivo 
ou ao ambiente de utilização a que se 
destina.

Justificação

A parte dispositiva em apreço, que incide na "educação e na formação", pode ser 
interpretada de modo divergente em vários Estados-Membros e é passível de dar azo a uma 
situação de insegurança jurídica. Na presente versão da directiva, exige-se a realização de 
uma análise apropriada dos riscos inerentes à concepção do produto, o que implica que a 
ergonomia de um dado dispositivo seja adaptada à finalidade prevista, sobretudo quando 
estejam em causa dispositivos que não se destinem a utilização profissional.    

Alteração 29
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA A) BIS (nova)

Anexo I, ponto 6 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)
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a bis) É aditado um ponto 6 bis, com a 
seguinte redacção:
"6 bis. Os fabricantes e/ou os 
mandatários declararão de forma 
uniforme no território da União Europeia 
os seus produtos no que respeita ao
respectivo reprocessamento".

Justificação

Há que pôr cobro à situação insustentável que consiste em um produto ser vendido 
simultaneamente num Estado-Membro para uma única utilização e noutro para múltiplas 
utilizações.

Alteração 30
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B) 

Anexo I, ponto 7.4 (Directiva 93/42/CEE)

b) 7.4. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
medicamento, na acepção do artigo 1.º da 
Directiva 2001/83/CE, e que possa ter 
efeitos sobre o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo, deve-
se verificar a qualidade, segurança e 
utilidade da substância, por analogia com 
os métodos previstos na Directiva 
2001/83/CE.

b) 7.4. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
medicamento, na acepção do artigo 1.º da 
Directiva 2001/83/CE, e que possa ter 
efeitos sobre o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo, deve-
se verificar a qualidade, segurança e 
utilidade da substância, por analogia com 
os métodos aplicáveis previstos no anexo I 
da Directiva 2001/83/CE.

Para qualquer substância que:
– já tenha sido objecto, enquanto 
medicamento, de uma autorização de 
introdução no mercado comunitário em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
n.º 2309/93 do Conselho(*) ou com o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004,
ou
– esteja abrangida pelo âmbito de 
aplicação do anexo do Regulamento (CE) 
n.° 726/2004,
ou
– seja uma substância derivada de sangue 
humano,
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o organismo notificado, após verificação 
da utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará à Agência Europeia 
de Medicamentos (AEM) um parecer 
científico quanto à qualidade e à segurança 
da substância. Ao emitir o seu parecer, a 
AEM tomará em devida conta o processo 
de fabrico e os dados relacionados com a 
incorporação da substância no dispositivo.

O organismo notificado, após verificação 
da utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará a uma das 
autoridades competentes designadas pelo 
Estado-Membro em conformidade com a
Directiva 2001/83/CE ou à Agência 
Europeia de Medicamentos (AEM) um 
parecer científico quanto à qualidade e à 
segurança da substância. Ao emitir o seu 
parecer, a autoridade competente ou a 
AEM tomará em devida conta o processo 
de fabrico e os dados relacionados com a 
utilidade adveniente da incorporação da 
substância no dispositivo, tal como 
determinada pelo organismo notificado.

Relativamente às outras substâncias, o 
organismo notificado, após verificação da 
utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará a uma das 
autoridades competentes designadas pelo 
Estado-Membro em conformidade com a 
Directiva 2001/83/CE um parecer 
científico quanto à qualidade e à segurança 
da substância. Ao emitir o seu parecer, a 
autoridade competente em causa tomará 
em devida conta o processo de fabrico e os 
dados relacionados com a incorporação da 
substância no dispositivo.

Relativamente a uma substância derivada 
de sangue humano, o organismo 
notificado, após verificação da utilidade da 
substância como parte do dispositivo e 
tendo em conta a sua finalidade, solicitará 
à AEM um parecer científico quanto à 
qualidade e à segurança da substância. Ao 
emitir o seu parecer, a AEM tomará em 
devida conta o processo de fabrico e os 
dados relacionados com a utilidade 
adveniente da incorporação da substância 
no dispositivo, tal como determinada pelo 
organismo notificado.

Sempre que se fizerem alterações a uma 
substância acessória incorporada num 
dispositivo, em especial no que toca ao seu 
processo de fabrico, essas alterações 
devem ser avaliadas por analogia com os 
procedimentos de avaliação das alterações 
dos medicamentos, estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.° 1084/2003 da 
Comissão(**) e no Regulamento (CE) n.° 
1085/2003 da Comissão(***). O
organismo notificado deve ser informado 
das alterações e deve consultar a 
autoridade competente em matéria de 
medicamentos (ou seja, a que interveio na 
consulta inicial) a fim de confirmar que a 
qualidade e a segurança da substância 
acessória se mantêm e de garantir que as 
alterações não têm um impacto negativo 

Sempre que se fizerem alterações a uma 
substância acessória incorporada num 
dispositivo, em especial no que toca ao seu 
processo de fabrico, o organismo 
notificado deve ser informado das 
alterações e deve consultar a autoridade 
competente em matéria de medicamentos 
(ou seja, a que interveio na consulta inicial) 
a fim de confirmar que a qualidade e a 
segurança da substância acessória se 
mantêm e de garantir que as alterações não 
têm um impacto negativo sobre o perfil 
risco/benefício estabelecido para a adição 
da substância ao dispositivo.
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sobre o perfil risco/benefício estabelecido 
para a adição da substância ao dispositivo.

Justificação

O sistema em vigor, que possibilita aos organismos notificados requererem um parecer de 
uma das autoridades nacionais competentes, deveria ser preservado, no intuito de garantir 
uma análise rentável e em tempo oportuno da segurança e da qualidade da substância em 
causa. A obrigação de avaliar a utilidade adveniente da incorporação da substância médica 
no dispositivo deveria continuar a ser do foro da entidade avaliadora responsável pela 
avaliação genérica do dispositivo médico. 

Alteração 31
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA C) 

Anexo I, ponto 7.4A (Directiva 93/42/CEE)

7.4A. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º … 
relativo às terapias avançadas e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004], e que 
possa ter efeitos sobre o corpo humano 
através de uma acção acessória à do 
dispositivo, deve verificar-se a qualidade, 
segurança e utilidade do produto, por 
analogia com os métodos previstos no 
referido regulamento.

7.4A. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
produto da engenharia de tecidos de 
origem humana, na acepção do [n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º … 
relativo às terapias avançadas e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004], cuja 
parte de células ou tecidos contenha 
unicamente tecidos ou células não viáveis,
e que possa ter efeitos sobre o corpo 
humano através de uma acção acessória à 
do dispositivo, deve verificar-se a 
qualidade, segurança e utilidade do 
produto, por analogia com os métodos 
previstos na secção IV, ponto 5, do anexo 
I da Directiva 2001/83/CE, tal como 
alterada pela última vez.

O organismo notificado, após verificação 
da utilidade do produto como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará ao [Comité das 
Terapias Avançadas] um parecer científico 
quanto à qualidade e à segurança do 
produto. Ao emitir o seu parecer, o 
[Comité das Terapias Avançadas] tomará 
em devida conta o processo de fabrico e os 
dados relacionados com a incorporação 
do produto no dispositivo.

O organismo notificado, após verificação 
da utilidade do produto como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará à AME um parecer 
científico quanto à qualidade e à segurança 
do produto. 
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Justificação

O sistema em vigor, que possibilita aos organismos notificados requererem um parecer de 
uma das autoridades nacionais competentes, deveria ser preservado, no intuito de garantir 
uma análise rentável e em tempo oportuno da segurança e da qualidade da substância em 
causa. A obrigação de avaliar a utilidade adveniente da incorporação da substância médica 
no dispositivo deveria continuar a ser do foro da entidade avaliadora responsável pela 
avaliação genérica do dispositivo médico.

Alteração 32
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA E) 

Anexo I, ponto 12.1A (Directiva 93/42/CEE)

12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que 
sejam eles próprios um suporte lógico 
médico, este deve ser validado de acordo 
com o estado da técnica, tendo em 
consideração os princípios do ciclo de vida 
do desenvolvimento, da gestão dos riscos, 
da validação e da verificação.

12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, há que ter
em consideração os princípios do ciclo de 
vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação no 
domínio dos suportes lógicos.

Justificação

Deverá ser substituída a expressão "validado", no intuito de obstar a compilações supérfluas
de dados.

Alteração 33
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA F) 

Anexo I, ponto 13.1 (Directiva 93/42/CEE)

13.1. Cada dispositivo deve ser 
acompanhado das informações necessárias 
para a sua utilização correcta e com 
segurança e para a identificação do 
fabricante, tendo em conta a formação e os 
conhecimentos dos potenciais utilizadores.

13.1. Cada dispositivo deve ser provido das
informações necessárias para a sua 
utilização com segurança e de acordo com 
a finalidade prevista, tendo em conta a 
formação e os conhecimentos dos 
potenciais utilizadores, e para a 
identificação do fabricante.

Justificação

Deveria haver a possibilidade de facultar informação sobre o uso correcto e seguro de 
dispositivos médicos por profissionais através de meios modernos de comunicação (por 
exemplo, por intermédio da rotulagem electrónica). Sendo assim, o novo nº 14 do artigo 11º 
deveria ser suprimido, havendo que alterar em consequência o ponto 13.1 do anexo I.
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Alteração 34
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA F BIS) (nova) 

Anexo I, ponto 13.1, parágrafos 3 e 4 (Directiva 93/42/CEE)

f bis). No ponto 13.1, o terceiro e o quarto 
parágrafos passam a ter a seguinte 
redacção:
"As informações necessárias para a 
utilização do dispositivo com toda a
segurança devem figurar, se exequível e 
adequado, no próprio dispositivo e/ou na 
embalagem individual, ou, eventualmente, 
na embalagem comercial. Se os 
dispositivos não puderem ser embalados 
individualmente, as informações devem 
ser apostas e fornecidas juntamente com 
um ou mais dispositivos.
As instruções de utilização serão 
fornecidas, para cada dispositivo, por um 
sistema de informação avançado. Só 
poderão ser veiculadas por outros meios 
que não em suporte papel as instruções de 
utilização relativas a dispositivos médicos 
que se destinem a ser utilizados por 
profissionais de saúde em 
estabelecimentos de saúde. Neste caso, o 
fabricante deverá proporcionar aos 
estabelecimentos de saúde a possibilidade
de solicitarem informações em suporte 
papel em tempo oportuno.
A título excepcional, as instruções de 
utilização não são necessárias para 
dispositivos das classes I e IIa, desde que 
a respectiva segurança de utilização possa 
ser garantida sem aquelas instruções".

Justificação

Deveria haver a possibilidade de facultar informação sobre o uso correcto e seguro de 
dispositivos médicos por profissionais através de meios modernos de comunicação (por 
exemplo, por intermédio da rotulagem electrónica). Sendo assim, o novo nº 14 do artigo 11º 
deveria ser suprimido, havendo que alterar em consequência o ponto 13.1 do anexo I..

Alteração 35
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA G), SUBALÍNEA II  
Anexo I, ponto 13.3, alínea b) (Directiva 93/42/CEE)
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b) As informações estritamente necessárias 
para que o utilizador possa identificar o 
dispositivo e o conteúdo da embalagem,
incluindo o respectivo código numa 
nomenclatura genérica de dispositivos 
médicos internacionalmente reconhecida;

b) As informações estritamente necessárias 
para que o utilizador possa identificar o 
dispositivo e o conteúdo da embalagem;

Justificação

O "código da nomenclatura reconhecida internacionalmente", introduzido na proposta, 
deveria ser considerado parte da informação fornecida pelo fabricante. Contudo, não deveria 
ser exigido que figurasse no rótulo, como se sugere. A obrigação de apor esse código -
sujeito a actualização contínua - no rótulo do produto é passível de dar azo a frequentes 
mudanças de rótulo, com custos significativos para as empresas do sector, sem contribuir 
para a segurança do produto. 

Alteração 36
ANEXO II, PONTO 7, ALÍNEA A) 

Anexo VII, ponto 2 (Directiva 93/42/CEE)

2. O fabricante deve elaborar a 
documentação técnica descrita no ponto 3. 
O fabricante ou o seu mandatário 
estabelecido na Comunidade deve manter a 
referida documentação, incluindo a 
declaração de conformidade, à disposição 
das autoridades nacionais para efeitos de 
inspecção durante um período de tempo 
que seja pelo menos equivalente à vida 
útil do produto, tal como definida pelo 
fabricante, mas nunca inferior a cinco 
anos a contar da data de fabrico.

2. O fabricante deve elaborar a 
documentação técnica descrita no ponto 3. 
O fabricante ou o seu mandatário 
estabelecido na Comunidade, ou o 
importador, deve manter a referida 
documentação, incluindo a declaração de 
conformidade, à disposição das autoridades 
nacionais para efeitos de inspecção durante 
um período de tempo mínimo de cinco 
anos, a contar da data do respectivo 
fabrico.

Justificação

No intuito de evitar a burocracia, deveria igualmente existir a possibilidade de o importador 
conservar os documentos a que se alude. Na segunda parte da alteração, procede-se a uma 
adaptação ao teor da alteração nº 2, que pretende igualmente contribuir para a 
desburocratização no caso de pequenas e médias empresas de importação.

Alteração 37
ANEXO II, PONTO 8, ALÍNEA A BIS) (nova) 
Anexo VIII, ponto 2.1 (Directiva 93/42/CEE)

a bis) No nº 2.1, o quarto travessão passa 
a ter a seguinte redacção:
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"– as características específicas do 
dispositivo, tal como indicadas na receita 
correspondente".

Justificação

No artigo 1º, alínea d, consigna-se que a receita acima referida (para dispositivos feitos por 
medida) pode ser prescrita por qualquer pessoa que, pela sua qualificação profissional, 
esteja habilitada a fazê-lo. Contrariamente a este preceito, no ponto 2.1, quarto travessão, do 
anexo em apreço é feita exclusivamente referência a uma receita médica. Há que suprir esta 
contradição.

Alteração 38
ANEXO II, PONTO 8, ALÍNEA D) 

Anexo VIII, ponto 4 (Directiva 93/42/CEE)

4. As informações contidas nas declarações 
referidas no presente anexo deverão ser 
conservadas durante um período de tempo 
que seja pelo menos equivalente à vida 
útil do produto, tal como definida pelo 
fabricante, mas nunca inferior a cinco 
anos a contar da data de fabrico.

4. As informações contidas nas declarações 
referidas no presente anexo deverão ser 
conservadas durante um período de tempo
mínimo de cinco anos a contar da data de 
fabrico.

Justificação

Não se conhece qualquer caso em que tenha sido exigida a conservação de dados por mais de 
cinco anos. Por esta razão, afigura-se inadequada a formulação até agora em vigor, que cria 
encargos adicionais para os fabricantes de dispositivos com finalidades específicas.

Alteração 39
ANEXO II, PONTO 8, ALÍNEA E) 

Anexo VIII, ponto 5, proémio (Directiva 93/42/CEE)

5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a 
criar e manter actualizado um processo de 
análise sistemática da experiência 
adquirida com os dispositivos na fase de 
pós-produção, incluindo as disposições 
referidas no anexo X, e a desenvolver 
meios adequados de execução de quaisquer 
acções de correcção necessárias. Este 
compromisso incluirá a obrigação de o 
fabricante informar as autoridades 
competentes sobre as seguintes 

5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a
valorizar a experiência adquirida na fase 
de pós-produção e a desenvolver meios 
adequados de execução de quaisquer 
acções de correcção necessárias. Este 
compromisso incluirá a obrigação de o 
fabricante informar as autoridades 
competentes sobre as seguintes 
ocorrências, incidentes iminentes e 
correspondentes correcções:
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ocorrências, assim que delas tiver 
conhecimento:

Justificação

Os fabricantes de dispositivos feitos por medida são quem melhor segue a evolução dos seus 
produtos, porquanto os doentes são conhecidos nominalmente. O procedimento sistemático 
que aqui é exigido (incorporação da ISO 13485) acarreta custos adicionais para protésicos
dentários, óptico-optometristas, técnicos de aparelhos auditivos e de calçado ortopédico, etc. 
de cerca de 2 000 a 5 000 euros por ano. Tal circunstância carece de justificação, porquanto 
uma formulação de carácter genérico também impede a ocorrência de riscos.

Alteração 40
ANEXO II, PONTO 9, ALÍNEA B) 

Anexo IX, capítulo II, ponto 2.6 (Directiva 93/42/CEE)

2.6. Ao calcular a duração referida no 
ponto 1.1 do capítulo I, uma utilização de 
forma contínua significa uma utilização 
real ininterrupta do dispositivo para a 
finalidade prevista. Todavia, sempre que o 
uso de um dispositivo for descontinuado 
para o substituir imediatamente pelo 
mesmo dispositivo ou por outro idêntico, 
considera-se que isto constitui uma 
extensão da utilização do dispositivo de 
forma contínua.

2.6. Ao calcular a duração referida no 
ponto 1.1 do capítulo I, uma utilização de 
forma contínua significa uma utilização 
real ininterrupta do dispositivo para a 
finalidade prevista. Todavia, sempre que o 
uso de um dispositivo for descontinuado 
para o substituir imediatamente pelo 
mesmo dispositivo ou por outro idêntico, 
considera-se que isto constitui uma 
extensão da utilização do dispositivo de 
forma contínua, a menos que possa ser 
demonstrado que essa substituição 
elimina os riscos advenientes do uso 
contínuo do dispositivo.

Justificação

A proposta actual é susceptível de afectar a classificação de vários produtos, inscrevendo-os 
numa classe superior, o que carece de justificação, porquanto o período de duração do 
contacto do doente com o dispositivo médico não é o único factor que determina a 
classificação do risco. A determinação do período de duração do contacto entre doente e 
dispositivo deveria estar associada à análise dos riscos inerentes a esse contacto.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Merece, em princípio, acolhimento muito positivo a proposta apresentada pela Comissão 
Europeia de revisão das Directivas 93/42/CEE, relativa aos dispositivos médicos, e 
90/385/CEE, relativa aos dispositivos medicinais implantáveis activos, bem como de 
adaptação da Directiva 98/79/CE. Contudo, uma análise mais pormenorizada permite detectar 
vários pontos fracos, os quais o presente relatório pretende colmatar. De forma sintética, são 
os seguintes os pontos fracos a que aludimos:

1. Delimitação do âmbito de aplicação, quando confrontado com o de outras directivas

Para uma transposição harmoniosa e isenta de burocracia da Directiva pelas entidades oficiais, 
é necessário estabelecer urgentemente uma delimitação clara com outros diplomas e, 
nomeadamente, definir inequivocamente o conceito de dispositivo médico. Deverão, 
sobretudo, existir tão poucas sobreposições quanto possível com directivas similares, como a 
relativa aos cosméticos, aos medicamentos ou às terapias avançadas, aspecto que ficou 
elucidado através de várias alterações. Cumpre salientar que nenhum dos produtos que 
contenham tecidos humanos deverão ser abrangidos pela Directiva relativa aos dispositivos 
médicos. Em concordância com os responsáveis pela Directiva relativa às terapias avançadas, 
as passagens correspondentes da proposta de directiva em apreço serão suprimidas e passarão 
no futuro a figurar exclusivamente no âmbito da Directiva relativa às terapias avançadas.

2. Critérios de decisão claros para a classificação dos produtos

As autoridades terão de poder fazer corresponder sem dificuldade cada produto à directiva 
que lhe é aplicável. É, pois, oportuno incluir num anexo adicional à Directiva 93/42/CEE  
uma lista com indicações relativas aos produtos individualmente considerados, com base na 
qual seja possível proceder à difícil classificação dos mesmos de forma inequívoca e isenta de 
burocracia.

3. Segurança jurídica

A proposta da Comissão revela um défice em matéria de segurança jurídica. Sendo assim, no 
futuro deverá ficar explícito que os fabricantes terão de ser envolvidos nas decisões relativas à 
classificação dos produtos. Deverá igualmente ficar garantido que lhes assiste a possibilidade 
de apresentarem directamente uma queixa ao Tribunal de Justiça Europeu.

Prescindir-se-ia, deste modo, dos processos nos tribunais nacionais, que se arrastam ao longo 
de anos até a questão ser submetida ao Tribunal de Justiça Europeu.

4. Reprocessamento

Em primeiro lugar, cumpre salientar com clareza que a questão de se saber se é permitido, em 
princípio, proceder ao reprocessamento de dispositivos médicos deve continuar a ser, como é 
correcto, do foro nacional. Em matéria de reprocessamento deverão, porém, vigorar normas 
europeias únicas. Por outro lado, não deveria ser possível que determinados fabricantes 
declarem que o mesmo produto é de utilização única num país e de utilização múltipla num 
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outro. Sendo assim, a caracterização dos produtos deverá, no futuro, ser uniforme.

5. Evitar a burocracia

Afigura-se particularmente importante evitar que a presente revisão corresponda a um 
aumento significativo da burocracia. Sendo assim, é necessário intervir simultaneamente em 
vários locais, no sentido de uma correcção.

É inteiramente suficiente que a documentação do fabricante seja conservada durante cinco 
anos para efeitos de inspecção. No que respeita a produtos mais antigos, a inspecção dos 
documentos até hoje quase nunca foi necessária.

A criação de procedimentos sistemáticos aplicáveis a dispositivos feitos por medida só deverá 
ocorrer nos casos em que as medidas correspondentes não constituam parte integrante da 
terapia médica.

Também a declaração de conformidade deve, em princípio, ser conservada pelo médico, já 
que pode facilmente ser perdida pelos doentes.


